
خلف خيرب وإّمنا هو مشال املدينة ، قريب منها ، ثانيا شو سؤالك حول احلديث ؟ األحاديث الغيبّية  الشيخ :

السؤال واجلواب ، وإالّ فترتك  يفّسرها الواقع ، فإذا كان مشكل عليك شيء منه من حيث بعض ألفاظه ، فيمكن

  للواقع

  ال حيفظ يعين  السائل :

  أينعم الشيخ :

  جزاكم اهللا خريا السائل :

  وإيّاك الشيخ :

  السالم عليكم ورمحة اهللا السائل :

  وعليكم الّسالم ورمحة اهللا وبركاته الشيخ :

  أبو ليلى : كيف صّحتك شيخ؟

(( بأن الّرسول عليه الّسالم نور ، وأبطلنا هذا القول بقوله تعاىل  حول قول من قال ...احلمد هللا خبري  الشيخ :

فهو عليه الّسالم كالبشر متاما ، خلق كما خلق  قل إنّما أنا بشر مثلكم يوحى إلّي ، أنّما إلهاكم إله واحد ))

، سوى أّا البشر ، يعين محلت به أّمه ، كما حتمل كل األّمهات تسعة أشهر ووضعته كما تضع كل أّم ولدها 

رأت يف املنام ، أّا خرج منها نور أضاءت هلا الشام أو بصرى الشام هذا صحيح كرؤية ، كمنام , فعليه الصالة 

والسالم كان كما تعلمون ، يأكل ويشرب وميرض وجيرح إىل آخره ، فهو بشر ال خيتلف عنهم إطالقا ، إال مبا 

ا هو ، وكأّين شعرت أّن الّرجل أشار إىل قّصة تتعلق بعائشة أم اصطفاه اهللا من الوحي والنبوة والرسالة بس هذ

  ماذا ؟

  سائل آخر : هو معه دليل على أساس إنه على الروح النورانية

  إييه  الشيخ :

سائل آخر : على أساس ظهور ستنا عائشة وهو يصلي وطبعا ، عليه نور ، فجاءت وعبطته ، فعبطت هواء 

  ...طبعا ، ما قدرت متسكه 

قل له خرافة يا أم عمرو خرافة وهذا رجل الزم تقابله ، إذا كان بإمكانك ، وتفهم قبل كّل شيء هل  خ :الشي

هو حيافظ على دينه و صالته ؟ ألنّه كونه جمرد موظف يف البنك ، هذا أكرب دليل إنه غري ملتزم ، ما حيّرم وال 

ك يصلوا إما ألّم جهال ما يعرفوا حكم العمل يف حيّلل فقد يكون مصّلي ، فإنه يوجد كثري من املوظفني يف البنو 

البنك ، أو بيعرفوا لكن بقولوا لك ، بدنا نعيش ، ثانيا إذا اّتصلت معه أن تقول له أنا مسعت منك كذا وكذا  



وهذا احلديث من أين جبته ، كتب احلديث فيها الّصحيح وفيها الضعيف ، وفيها املوضوع املكذوب إىل آخره ، 

يث أنت من أين حموّشه ، حنن بلغنا أن هذا احلديث ليس له أصل فممكن تدلنا على مصدره ، فهذا احلد

  وسوف ال يدّلك على شيء ، ألّن هذا احلديث جمّرد خيال منه.

  سائل آخر : نعم .

  نعم الشيخ :

  السالم عليكم السائل :

  وعليكم السالم ورمحة اهللا الشيخ :

  كيف حالك فضيلة الشيخ  السائل :

  تفّضل أهال خ :الشي

  بالّنسبة حكم املاء إذا تسقط فيه جناسة هل يأخذ حكم املاء أم ال ؟ السائل :

  إذا تغّري أحد أوصافه الثالثة فقد تنّجس . الشيخ :

  اليأخذ حكم املاء يعين السائل :

  أينعم الشيخ :

  جزاك اهللا خريا السائل :

  وإيّاك . الشيخ :

  املاء الطّاهر السائل :

  ش؟ إي الشيخ :

  املاء الطّاهر هل جيوز إزالة الّنجاسة به ؟ السائل :

  املاء الطّاهر هل جيوز إزالة الّنجاسة به , جيوز. الشيخ :

  جيوز السائل :

  نعم , إزالة جناسة بطاهر جيوز . الشيخ :

  نعم جزاك اهللا خريا السائل :

  وإيّاك . الشيخ :

  صلي إذا مل يّتخذ سرتة ؟املسافة اليت يرتكها املاّر بني يدّي امل السائل :

  أيوة الشيخ :



  املسافة اليت يرتكها املاّر بني يدّي املصّلي إذا مل يتّخذ سرتة ؟ السائل :

  ما وراء سجود املصّلي . الشيخ :

  مقدار ما وراء سجود املصّلي يعين حوايل ثالثة أذرع ؟ السائل :

  أي نعم . الشيخ :

  جزاك اهللا خريا. السائل :

  اك.وإيّ  الشيخ :

  هل املسبوق تظّل سرتته باقية أم تنتهي بتسليم اإلمام ؟ السائل :

  تظّل باقية إذا مل يتيّسر له اّختاذ سرتة من جديد . الشيخ :

  جزاك اهللا خريا . السائل :

( ألحقوا الفرائض يف حديث ابن عباس رضي اهللا عنه ، يقول قال رسول اهللا صّلى اهللا عليه وسّلم  السائل :

  ما الفرائض فألّول رجل ذكر )بأهلها ف

  أي نعم الشيخ :

  ما معناه؟ السائل :

  ال حيضرين اجلواب اآلن . الشيخ :

  نعم . السائل :

هناك حديث آخر عن املغرية بن شعبة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم توّضأ ومسح  السائل :

  على اجلوربني والنعلني ، هل هناك شروط للجوربني ؟

يذكرون كثريا من الّشروط ، وال أصل لشيء منها يف الّسّنة ، فيجوز املسح على كّل جورب ، سواء كان  لشيخ :ا

  خمرّقا أو كان ممزّقا أو كان سليما .

  وشّفافا ؟ السائل :

  وشّفافا وأرّق من دين اليهود . الشيخ :

  نعم , جزاك اهللا خريا السائل :

  وإيّاك الشيخ :

  فيك بارك اهللا السائل :

  وفيك بارك الشيخ :



  سّلمك اهللا السائل :

  الّسالم عليكم الشيخ :

  وعليكم الّسالم ورمحة اهللا وبركاته . السائل :

  سيدي الشيخ ، من مبطالت الوضوء إذا ال مستم النساء ما هي نوعية املالمسة ؟ السائل :

مس ، وإمنّا هو كناية عن اجلماع ، يقول هذا الّلمس املذكور يف اآلية بارك اهللا فيك ليس هو هذا اللّ  الشيخ :

ترمجان القرآن عبد اهللا بن عباس إن اهللا عّز  وجّل ، يقول ترمجان القرآن عبد اهللا بن عباس إن اهللا عز وجل يكين 

أي أو جامعتوهّن أّما هذا  (( أوال مستم الّنساء ))، ويعّرب بتعابري لطيفة عن أمور يقبح الّتصريح ا ، فهو يقول 

ّلمس فهذا ال ينقض الوضوء ، و قد جاء يف أحاديث عديدة جّدا عن الّسّيدة عائشة رضي اهللا عنها، أن النيب ال

  . ( كان يقّبل بعض أزواجه ثم يقوم إلى الصالة وال يتوّضأ )صلى اهللا عليه وسلم 

  السالم عليكم السائل :

  وعليكم الّسالم ورمحة اهللا الشيخ :

وا البارحة وإن شاء اهللا نسأل نفس األسئلة وتعيد اإلجابة حّىت نتمّكن أن نسّجلها على حنن اّلذين اّتصل السائل :

  الّشريط

  تفّضل الشيخ :

السؤال األّول هنا يف هذه املدينة يف أوروبا ال يوجد مسجد ملك ، كل مساجدها مشرتاة مؤّجرة  السائل :

نسان أن يرتك صالة اجلمعة حبّجة العمل أو املساجد مؤجرة ، فهل جتوز صالة اجلمعة فيها ؟ وهل حيّق لإل

  الّدراسة مثال ؟

أرجوك أن تفّرق بني سؤال وآخر ، فتسأل سؤال رقم واحد ، وتأخذ اجلواب ، مث تثين مث تثّلث وهكذا ،  الشيخ :

هذا أدعى أن يكون البحث واضحا يف ذهن الّسامع مثلي ، ويف غريي أيضا ، فاجلواب عن الّسؤال األّول ، كّل 

مكان جيتمع فيه املسلمون وينادى فيه لصالة اجلمعة ، فيجب على كّل من يسمع هذا الّنداء ، من املسلمني أن 

(( يا أيّها اّلذين آمنوا إذا نودي للّصالة من يوم الجمعة فاسعوا إلى حيظروا جتاوبا منهم مع قوله تبارك وتعاىل 

د ذلك إن كان املكان عراء ، بريّه أو صحراء ، أو كان عمارا إىل آخر اآلية فال يهّم بع ذكر اهللا وذروا البيع ))

ّمث ال يهّم إن كانت العمارة اّليت يصّلون فيها هي وقف أو هي دار ألحد الّناس ملك أو هي مستأجرة باألجرة ،  

ينما أتيح لنا كما هو حال املسلمني ، يف كثري من البالد األوروبّية ، كما هو الّشأن عندكم يف أملانيا وكما رأينا ح

أن نذهب إىل بريطانيا فالّصالة تصّح يف هذه املصلّيات ما دامت أا ليست مغتصبة ، أّما إذا كانت مغتصبة 



فهنا قوالن للعلماء ، اجلماهري منهم يصّححون الّصالة ، الّصالة مطلقة سواء كانت مجعة أو مجاعة ، يصّححوا 

واملذهب الظاهري فهم يبطلوا وال دليل على اإلبطال ، وإمنّا مع الكراهة وبعضهم وهو املذهب احلنبلي ، 

  الغصب حمّرم ، سواء سكنت أو صليت ، أما السؤال الثاين فكان ماذا ؟

  هل حيق لإلنسان أن يرتك صالة اجلمعة ، حبّجة العمل أو الدارسة ؟ السائل :

يدعوا البيع والشراء ، أي أن يدع كل مسلم العمل  لقد مسعت اآلية الكرمية اّليت تصرّح ، بأّن اهللا يأمر أن الشيخ :

فالعمل ليس عذرا لرتك ما فرض اهللا  ( حّي على الصالة حّي على الفالح )ّرد أن يسمع منادي الّصالة يقول 

 عّز وجّل القيام به وإمنّا هي املاديّة اّليت تغلب على كثري من املسلمني اليوم فيؤثرون العمل الّدنيوي على العمل

األخروّي . وهذا احنراف خطري خيشى أن تكون عاقبته سّيئة جدا ، بالّنسبة لّلذي يؤثر احلياة الدنيا على اآلخرة   

  غريه ؟

  نعم يا شيخ جزاك اهللا خريا السائل :

  وإيّاك الشيخ :

رد من مثال العمل هناك بعض الناس يقول أنا لدّي أطفال وأوالد وأخاف أم أط ...هناك إمكانّية  السائل :

  العمل ، كذلك الطالب خياف وخيشى أن يطرد من اجلامعة أحيانا فبالّرغم من ذلك هل جيب أن حيضر ؟

(( ومن يّتق اهللا يجعل له مخرجا نعم ، نعم مع كّل ذلك ، ألننا نقول هلؤالء املسلمني قال تعاىل  الشيخ :

(( ّب عيال وأطفال ، فاهللا عّز وجّل يقول هذا اجلواب بالّنسبة ملن يقول إنّه ر  ويرزقه من حيث ال يحتسب ))

(( وما خلقت الجّن واإلنس إال ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد  وفي الّسماء رزقكم وما توعدون ))

فال جيوز ملسلم يؤمن باهللا واليوم اآلخر حقا ، أن يتقاعس  أن يطعمون إن اهللا هو الّرزاق ذو القوة المتين ))

قيام مبا فرض اهللا عليه من الصلوت حبّجة أنّه يريد الّسعي وراء الرزق ، فاهللا ضامن له رزقه ، وأن يتأخر عن ال

(( ومن يّتق اهللا يجعل له مخرحا ويرزقه من حيث ال وخباصة إذا اتقى ربّه ، كما ذكرت آنفا يف اآلية الّسابقة 

ذكرت عنهم إم خيشون أن يطردوا من  هذا بالّنسبة لرب العائلة ، أما بالّنسبة للطالب ، الذين يحتسب ))

اجلامعة ، فأنا مع شّكي يف صّحة هذه الّدعوة ، أّن املسلم ولو يف بالد الكفر إذا مل حيضر درسا يوم اجلمعة يف 

اجلامعة ، اتّقاءا منه هللا عّز وجّل وجتاوبا منه مع اهللا ، يطرد من اجلامعة ، مع شّكي يف هذه الّدعوة ، فجوايب إن 

لدعوة إّن طلبه هلذا العلم ليس فرض عينّيا ، ولو كان فرضا عينّيا فالجيوز أن يضّيع به فرضا آخر مثله  صّحت ا

كالذين حيجون مثال إىل بيت اهللا احلرام فيضّيعون ولو يف الّطريق إىل بيت اهللا احلرام ، كثريا من الّصلوات ، فهؤالء 

خري هلم من احلج إىل بيت اهللا احلرام وهم يضيعون كثريا من بقاؤهم يف بيوم ، حيافظون على الّصلوات اخلمس ، 



هذه الصلوات املفروضة ، لذلك أقول لو كان طلبهم للعلم فرضا عينيا ، مل جيز هلم أن يضيعوا بسبب حتصيلهم 

هم هلذا الفرض العيين ، فروضا عينية أخرى ، بل جيب عليهم أن جيمعوا بني القيام بكل ما فرض اهللا عّز وجّل علي

، فكيف وعلمهم هذا ليس فرضا عينّيا ، وبالكاد أن يكون فرضا كفائّيا ، وأنا أخشى أن يكون كثري من هذه 

العلوم اليت يطلبوا اليوم ، ال جيوز هلم أن يطلبوها وال جيوز هلم أن يضّيعوا وقتهم يف سبيل حتصيلها فكيف جيوز 

  وتعاىل , غريه .هلم أن يضّيعوا بسببها فريضة من فرائض اهللا تبارك 

هنا لدينا يف املسجد اليوجد خطيب يأتينا خطيب مجعة من مدينة أخرى تبعد عنا حوايل مخسة  السائل :

  وعشرون كيلوا مرت أو أكثر ، فما حكم الّشرع يف ذلك ؟ 

ال بأس من ذلك إذا مل يكن لديكم خطيب منكم وفيكم يعرف حوائجكم ومصاحلكم ما فيه مانع أن  الشيخ :

  كم رجل مسلم خيطبكم ويصّلي بكم ، إذا كان أهال لذلك ال بأس .يأتي

  ال بأس ، ولكن يف املدينة اليت نسكن فيها يوجد بعض الناس ميكن أن خيطبوا . السائل :

ساحمك اهللا ، أنا بقول لك إذا كان ال يوجد عندكم من خيطبكم ويصّلي بكم ، وهو أعلم بشؤونكم  الشيخ :

ن يوجد ، فلماذا تدعون الرجل البعيد ، وتكّلفونه أن يقطع هذه املسافة !؟ أما إذا كان قلت لك سلفا ، فإذا كا

مفروضا عليكم لسبب أو آخر ، فهذا شيء آخر ، فإذا كان هناك شيء يعين تشعر أّنك حباجة إىل توضيحه ، 

  فلكّل سؤال جواب ، مسعتين ؟

  نعم السائل :

  مسعتين ؟ الشيخ :

، يكون يف حفلة تكون مسرحيات إسالمية هادفة وأناشيد ودفوف ، وكلها كلمات  يف مصّلى العيد السائل :

تشجع اجلهاد واملسلمني وهي يف سبيل الدعوة ، وتكون إن شاء اهللا هذه احلفلة يف املسجد ، واملسجد الذي 

هناك  ستقام فيه احلفلة مكّون من طابقني ، طابق علوي ، وطابق سفلي ، فالطابق العلوي للرجال وستكون

احلفلة النشاطات مثل املسرحيات واألناشيد ، والطابق السفلي للنساء ، وستنقل الصورة من األعلى إىل النساء 

  بواسطة الكامريا الفيديو فهل هذا جائز ؟

أّوال ، اليوجد يا أخ اإلسالم يف دين اإلسالم مسرحّيات ، يوجد خطب ، ويوجد دروس ومواعظ  الشيخ :

اهللا ، ومن أحاديث رسول اهللا صّلى اهللا عليه وسّلم ، يوّجه ويرّىب عليها املسلمون سواء   وقصص ختتار من كتاب

كانوا رجاال أو نساءا أّما املسرحّيات أما التمثيلّيات ، فهذه طريقة كما أظن ال خيفاكم عادة غربّية كافرة ، أجنبية 

ف حنن أّن الغربّيني لفقرهم املدقع فيما يتعّلق عن اإلسالم ، اإلسالم ليس حباجة إىل مثل هذه الوسائل اّليت نعر 



برتبية نفوسهم وذيبها وتزكيتها وتطهريها من الشّح والبخل ، لفقرهم املدقع هذا ، هم يشعرون وحنن نعذرهم 

أم حباجة إىل مثل هذه املسرحيات والتمثليات ، فال جيوز للمسلمني أن يتشّبهوا م وأن يقّلدوهم ، ولعّلك 

قرأت حديثا رواه اإلمام الرتمذي يف سننه أن النيب صلى اهللا عليه وسّلم كان راجعا من غزوة حنني فمّروا  مسعت أو

( يا رسول اهللا اجعل بشجرة ضخمة من شجر السدر ، كان املشركون يعّلقون عليها أسلحتهم فقال قائل منهم 

وهو مغضب اهللا أكبر ، هذه الّسنن لقد لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ، فقال عليه الّصالة والّسالم 

فانظر كيف أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنكر  قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إله كما لهم آلهة )

على أولئك الّصحابة كلمة ، شّتان ما بينها وبني كلمة قوم موسى ، الذين طلبوا أن يعبدوا العجل من دون اهللا 

( اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات ا طلب بعض أصحابه شجرة يعّلقون عليها أسلحتهم تبارك وتعاىل ، وإمنّ 

فأنكر الرسول صلى اهللا عليه وسلم ذلك عليهم أشد اإلنكار ولذلك حنن حنذر املسلمني بعامة وأنتم  أنواط )

بهوا م ، فيصرفكم الذين تعيشون يف عقر بالد الكفر خباصة من أن تتغلب عليكم تقاليدهم وعادام وأن تتش

ذلك عن الّتمّسك بكثري أو بقليل ، ممّا جاء به اإلسالم ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، هذه املسرحيات 

وهذه التمثليات ال ختلو مهما  كان القائمون عليها ، من كذب لربط احلوادث بعضها ببعض إن مل ختلو من 

خيلو من أن يتشّبه رجل بامرأة أو رجل بصّيب أمرد ، أو حنو  اختالط الّنساء بالرجال ، وإن خلت من ذلك ، فال

ذلك من األمور املستنكرة اّليت ال ختفى على املسلم ، لذلك أنتهي من هذه الكلمة ألقول لكم حذار حذار ، 

من أن تدخلوا شيئا من هذه األمور احملدثة من املسرحيات وغريها يف مسجدكم إن كان لكم يف ذلك إرادة ، 

( من رأى منكم منكرا ، فليغيره بيده فإن لم يستطع نافذ إن شاء اهللا ، وإال فقوله عليه السالم وسعي 

  .غريه آلو فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإليمان )

حاولنا حنن أن مننع الناس يف املسجد أن يقوموا حبفل وقد حّضر له من قبل شهر فإّا ستكون فتنة يف  السائل :

  سجد فينقلبوا علينا خاّصة حنن الّشباب دائما نعارض أهل املسجد الكبار يف السنامل

  أيوة الشيخ :

  فيقولون عنا حنن فّتانون ، فماذا نفعل ؟ هل مننعهم بالقوة ؟ أم نكّلمهم ؟ السائل :

ة احلق أم قوة الباطل ال ، ما أعتقد أّن القوة تفيد ، وخباصة أنين ال أدري أّي القّوتني عندكم أقوى ، أقوّ  الشيخ :

؟ وال سيما وأنكم تعيشون كما قلت آنفا يف عقر بالد الكفر والّضالل ، ولذلك فالذي أراه من بعيد ، والّشاهد 

(( يرى ما ال يرى الغائب ، أنّه جيب أن تستعملوا احلكمة وأن تبتعدوا عن الشّدة ، جتاوبا منكم مع قوله تعاىل 

  . نعم .الموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ))ادعو إلى سبيل رّبك بالحكمة و 



كيف ميكن أن حنتفل بالعيد مثال ؟ واذكرك إن شاء اهللا حبديث األحباش ، وحديث عائشة عندما دخل   السائل :

  عليها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبني يديها جاريتان وكانتا تغنّيان ؟

 ليس إسالميا ، ليس هناك احتفال ، أيضا هذا أمر دخيل يف أي نعم االحتفال بالعيد أوال تعبري الشيخ :

( دعهما يا أبا بكر فإن اإلسالم ، إمنا هناك عيد كما قال عليه السالم أليب بكر يف القصة اليت أشرت إليها 

فاملسملون قبل كل شيء يهتّمون بأداء صالة العيد يف املصّلى ، إذا متّكنوا من  لكل قوم عيدا وهذا عيدنا )

ذلك ، وإذا مل يتمّكنوا ففي املسجد على حسب ما يتيّسر هلم ، أما األشياء ، فهي مباحة يف كل زمان ويف كّل 

مكان ، و إمنا ربنا عز وجل حبكمته البالغة ، أباح الضرب على الّدف فقط ال شيء سواه يف العرس ويف يوم 

بّيون وكما شاهدناهم يف الساحات ، واالس العيد ، أما هذا ليس معناه أن نفعل احتفاالت كما يفعل األورو 

العامة ، يأتون باملوسيقى ، وباجلوق وحنو ذلك ، ويرقصون ويطربون ، إىل آخره ال شيء من ذلك يف اإلسالم ، 

هذه اإلباحة اّليت أباحها الّرسول عليه الّسالم ، هي إباحة فرديّة كما رأيت وقرأت يف حديث اجلارتني ، الرسول 

، وأبو بكر ما احتفل وعمر ما احتفل ، إذا أردنا أن نستعمل هذه الكلمة كلمة االحتفال ، وإمنّا إذا ما احتفل 

أرادت طفلة جارية صغرية ، أن تضرب على الّدف فقط ال شيء سواه ، ال جيوز على الكبار أن ينكروا ذلك ، 

ذلك عاليل وقصورا ، واحتفاالت هذا الذي وقع ، وهذا الذي يقّر وال وجيوز أن ينكر ، أما أن نبين على 

  وموسيقى وحنو ذلك فهذا توّسع غري مشروع باتفاق العلماء ، نعم .

الذهاب هذه البالد يف أوروبا ، للذهاب للتعلم علم احلديث أو الفقه ، فهم يقولون هذا العلم ال  ... السائل :

  هاد اآلن فما رأيكم يف ذلك ؟يفيدنا وهم حباجة أن يعودوا إىل علم اآلخرة إذا صح التعبري أو اجل

  عفوا إن كنت أحسنت مسعا فالكالم خطري جدا ، وألتثبت منه أعد الكالم علّي . الشيخ :

البعض يقول بأن املسلمون اآلن ليسوا حباجة إىل علم الفيزياء وال الكيمياء ، وإمنا حباجة ألن نتعلم ديننا  السائل :

نعود إىل اجلهاد ، فال عزّة إال باجلهاد فذلك يقولون أحيانا نقوم بكثري حق التعلم ، علم الفقه وعلم احلديث وأن 

من املعاصي يف هذه البالد من النظر واالختالط وهذه األمور ، جيب علينا أن نرجع أو ليس جيب ، بل من 

نتعلم األفضل أن نرتك بالد الغرب ، ونذهب إىل أفغانستان جناهد هناك ، أو نذهب إىل كلية شريعة إسالمية 

  فيها الدين والشرع ؟

هذا الكالم فيه حّق وفيه غري حّق ، أما احلق فال شك أنه جيب على املسلمني أن يتعلموا دينهم ،  الشيخ :

ولكن كّل علم ليس فرض عني على كل إنسان إمنّا جيب على كل فرد من أفراد املسلمني أن يصّححوا عقيدم ، 

م  ، أّما طلب العلم الشرعي فهو فرض كفاية أي أن يتعّلموا ما يصّححون به عقيدم ، وما يصّححون به عباد



، إذا قام به البعض سقط عن الباقني ، و كذلك كل العلوم األخرى ، واليت ليست هي شرعّية حمضة ، هي أيضا 

ذلك ، لكن من فروض الكفاية ، جيب أن يقوم ا بعض املسلمني ، كالعلم الذي مسيته الفيزياء والكيمياء وحنو 

احلّق واحلّق أقول ، أّن أكثريّة املسلمني اليوم ، إمنّا يهتّمون ذه العلوم الّدنيوية اليت ال تفيدهم إّال املكاسب 

املاديّة لكّنها يف الوقت نفسه ال تقّرم إىل اهللا زلفى كما هو الشأن يف العلوم الشرعّية فنحن إن أنكرنا شيئا ، 

الّشديد واإلدبار الكثري ، اإلقبال الشديد على العلوم العصريّة واالحنراف اخلطري عن العلوم فإّمنا ننكر هذا اإلقبال 

الشرعّية ، أّما أن يقوم كّل طائفة ، ذا العلم الشرعّي ، وبذاك العلم الّال شرعي إذا صّح التعبري ، وهو العلم 

فرض كفائي إذا قام به البعض ، سقط عن الّدنيوّي احملض ، فأن يقوم طوائف من الناس ، ذا وهذا ، فهو 

الباقني ، لكن اإلفراط والتفريط هو جمال اإلنكار يف كالمي هذا ، بقي شيء ممّا حكيته ال بّد من لفت النظر إليه 

، أّن هناك شبابا متحّمسني اليوم ، منبّثني يف كثري من البالد اإلسالمّية يهتّمون باجلهاد ، وهذا اجلهاد هو بالد 

يوم فرض عني يف مثل أفغانستان وجيب أن يكون كذلك لو سنحت الفرصة ، يف كثري من البالد األخرى شك ال

، كفلسطني وغريها ، ولكن رفع الصوت اآلن بالدعوة إىل اجلهاد وحنن بعد مل نتمّكن من تكتيل مجاعة من 

ذلك ، كما فعل النيب صلى  املسلمني يفهمون اإلسالم صحيحا ، يف كّل فروعه وأصوله ، ويربّون أنفسهم على

اهللا عليه وسلم يف أول بعثته الكرمية أما وحنن بعيدون كل البعد ، عن هذا العلم وعن هذه الرتبية فنرى أن رفع 

األصوات يف كثري من البالد باجلهاد ، وهم يعلمون أم ليس عندهم وسيلة اجلهاد ، اليت أشار اهللا عّز وجّل إليها 

فهذا اإلعداد  لهم ما استطعتم من قّوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو اهللا وعدوّكم )) (( وأعّدوا، يف قوله 

املادي ، جيب أن يتقدم قبله اإلعداد النفسي واإلعداد النفسي هو أهم من اإلعداد املادي فإن املسلمني ليس من 

عدد والعدة ، لقوة الكفار ، ال لكن املفروض عليهم أن يعدوا العدة املادية ، حبيث تكون مساوية يف القوة ويف ال

قبل ذلك كّله ، جيب أن يعّدوا أنفسهم وذلك برتبية اإلميان يف نفوس املسلمني ، وذلك ال ميكن إال بفهم 

اإلسالم فهما صحيحا وتطبيق هذا اإلسالم يف نفوسنا ، وهناك كلمة أعتربها حكمة بالغة يف العصر احلاضر  

الميني جلماعته ، ولكن اجلماعة اليوم ، قد انصرفوا عنها إىل الصياح والزعاق نطق ا أحد كبار الدعاة اإلس

وإقامة دولة  " أقيموا دولة اإلسالم يف قلوبكم تقم لكم يف أرضكم  "باجلهاد تلك الكلمة ، هي قوله رمحه اهللا 

وجد اليوم يف العامل اإلسالمي اإلسالم يف القلب حتتاج إىل علم وإىل تربية ، والعلم حيتاج إىل تصفية والتصفية ال ي

  إالّ أفراد قليلني جّدا ضائعون يف غمرة الكثرة الكاثرة من املسلمني لعّلي أجبتك عن سؤالك ؟

  نعم هناك سؤال آخر يتعّلق باجلهاد أيضا السائل :

  نعم . الشيخ :



العلم ، فهل جيوز ذلك  يف فلسطني انتفاضة وبعض الشباب املسلم ، خيرج من فلسطني إىل أوروبا حبجة السائل :

  ، يعين يرتكون االنتفاضة وظروف فلسطني وخيرجون إىل أوروبا لكي يتعّلموا لعّلهم هناك الناس حباجة هلم كبرية ؟

يا أخي االنتفاضة وال تؤاخذين قد ال ترون رأيي ، االنتفاضة هذه مل يّتخذ هلا العّدة ، شأن كثري من  الشيخ :

ز يف مّكة املكرمة ، يف مصر يف سوريا ، فكانت عاقبتها على املسلمني فسادا وضعفا الثورات اليت قامت يف احلجا

، فهذه االنتفاضات اّليت نسمع ا وأخريا يف فلسطني ، كانت غري مهّيئ هلا األسباب كما أشرت آنفا ، ال 

فهذا طبعا ليس جيدا ، أما األسباب الروحية املعنوية وال األسباب املادية ولذلك فاخلروج إذا كان اخلروج هربا ، 

إذا كان اخلروج كما خرج الذين من قبل يف سبيل طلب العلم ، وكانت نواياهم كما قلنا حتقيق فرض كفائي ، فال 

أرى يف ذلك بأسا ، ألنين أرى أن االنتفاضة ما دامت الّدول اإلسالمية ال متّدها باألشخاص وال بالسالح ، فال 

ون إّدخار هذه األعداد من الشباب اّليت تراق دماؤها وتذهب إىل األرض هدرا ميكن أن تنجح هلا وحينئذ فيك

لليوم املطلوب أوىل من إضاعتها سدى هكذا ، فمقابل قتل يهودي ، يقتل عشرات من املسلمني ، وحيبس 

أّا املئات إن مل نقل األلوف كما تعلمون لذلك فأنا لست متحّمسا ملثل هذه االنتفاضة ، ملا ذكرت آنفا ، 

  قامت دون أّي استعداد هلا وإمنّا هي ثورة من مجالت الّثورات ومن املؤسف أّا تؤيّد بالكالم دون األفعال .

يوجد هنا أخ جبانيب صارحين يف سؤايل السابق قال يل وكتب على الورقة بأننا هنا نعيش بني املعاصي يف  السائل :

  ت وغريها فيعود السؤال السابق فهل نبقى هنا من الرغم من ذلك ؟أوروبا ونرى الّنساء يعملن املعاصي من القبال

ال جيوز البقاء يف بالد الكفر ، الّذهاب إىل بالد الكفر والبقاء فيها سنني ال جيوز إّال للّضرورة ، وهنا لنا  الشيخ :

لم واملشرك ال ترتاءا املس  ( المسلم والمشرك ال تتراءا نارهما )حمضرات كثرية ، تدندن حول قوله عليه السالم 

نارمها  ولذلك فجهود الشباب يف بالد الكفر والّضالل ، صحيح إم حيفظون أنفسهم ولكن ما يستطيعون أن 

  يفعلوا شيئا لصاحل املسلمني .

  جزاك اهللا خري يا شيخ . السائل :

  وإيّاك يا أخي. تفّضل يف شيء عندك؟ الشيخ :

  ال ال سألتك عن الّلمس . السائل :

( كان رسول اهللا صلى اهللا عليه أنا أظن أين أجبتك وآخر ما ذكرته لك حديث عائشة رضي اهللا عنها  يخ :الش

  . وسلم يقّبل بعض نساءه ثم يقوم إلى الصالة وال يتوّضأ )

  شغلة األرقام ؟ السائل :

ما كان قدميا يتعاطونه  فالصوا ال قيمة هلا ، هذه األرقام ليس هلا ضوابط ، وليس هلا قواعد ، وهي تشبه الشيخ :



  ممّا يسّمونه حبروف اجلمل ، وهذه األشياء يستعملها املنّجمون كثريا .

  نعم الشيخ :

  السائلة : السالم عليكم

  وعليكم الّسالم نعم الشيخ :

  السائلة : عندي أسئلة

  ارفعي صوتكي ألنّه ضاع كالمكي الشيخ :

  السائلة : هل موت الفجأة هل يعترب شهيدا أم ال؟

شهيد !؟ إن شاء اهللا ما تكون املوتة موتة أسف ، يعين خيتلف األمر بني إنسان وآخر ، فموت الفجأة  الشيخ :

بالنسبة ملن كان مستعّدا للقاء اهللا عّز وجّل وقد قام بكّل ما جيب عليه من احلقوق سواء كانت حقوق هللا عّز 

دقات وحنو ذلك ، فإذا كان قد قام بكّل الوجبات وما وجّل من صالة وصيام ، أو حقوق لعباد اهللا كالزّكاة والصّ 

يف عليه دين ، ومات فجأة ، فهذا ال شيء فيه ، لكن إذا كان فاسقا ، أو كان فاجرا ، أو كان مقّصرا ، ومات 

موت فجأة ، فهذه موتة أسف ، ألنه مل يستعد ملثل هذه املوتة ، وهلذا جيب على املسلم أن يكون دائما على 

( من أحّب لقاء اهللا أحّب اهللا لقاءه ذه الساعة ، اليت قد تفجئه ، لذلك قال عليه الصالة والسالم  استعداد هل

  , غريه .ومن كره لقاء اهللا كره اهللا لقاءه )

  السائلة : ما حقيقة الصوم عن امليت

  الّصدقة؟ الشيخ :

  السائلة : الّصوم

  بالّصوم عن املّيت الشيخ :

  يه الصيامالسائلة : نعم إذا كان عل

  عليه صيام ؟ الشيخ :

  السائلة : أيوة عليه الصيام على شان كان مريض ، ويف من قبل ما كان يصوم ؟

امسعي امليت إذا مات وعليه صيام من شهر رمضان ، فهو بني حالة من حالتني ، إما أن يكون من  الشيخ :

ه ، وإما أن يكون مستهرتا متهاونا بالّصيام مات معذورا ، فهذا ليس مؤاخذ عند اهللا ، كاملريض الذي أشريت إلي

وبالّصالة وبغري ذلك من العبادات ، فهذا ال يستطيع أحد أن ينقذه من عذاب اهللا عّز وجّل اّلذي استحّقه 

بسبب تعّمده ترك الصيام والصالة وحنو ذلك من العبادات ، و لكن خبصوص الوالدين فقط ، جيوز للولد ذكرا  



نفال وأن يتصّدق نفال ، وأن يفعل كل خري نفال للوالدين ، هذا جيوز ، أما أن يسقط عنه  كان أو أنثى أن يصوم

( إذا مات اإلنسان انقطع عمله إّال من ما تركه يف قيد حياته فهذا ال سبيل إليه لقوله عليه الصالة والسالم 

  وضح لك اجلواب ؟ ثالث ، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له )

  السائلة : نعم .

  يف شيء غريه عندكي ؟ الشيخ :

  السائلة : بيقولوا مثال لألربعني يعين فيه مثال ناس يقولوا إن لألربعني بتظّل روح امليت جتي وتزور البيت .

  هذا خرافة . الشيخ :

  السائلة : طيب إيش تعين األربعني ؟

  خرافة خرافة  ، ال تسمعي هذا الكالم . الشيخ :

  يعين ممكن نقرأ للميت لألربعني ؟ السائلة :

قلت لك مش لألربعني الولد مع أبوه يقرأ له ، يصلي يتصدق ، حيج ، يعتمر كل عمل خري ال عالقة له  الشيخ :

بثالث أيام وال بأربعني وال بالسنة كل خري يعمله يف أي وقت ، يستفيد منه الوالدان ، أما تقييد هذا الذي عليه 

أيّام أو أربعني هذا ليس له أصل ، والشيء اجلديد يلي بتسأيل عنه أن روح املّيت ، هذه  بعض الناس ، من ثالث

  خرافة ليس هلا أصل ، امليت إذا مات خلص مل يبق له عالقة ذه احلياة الدنيا .

  السائلة : إذا الواحد بّده يشوف املّيت شو يساوي 

  هو بكيفه !؟ ما يقدر يشوفه الشيخ :

  عليكم السائلة : السالم

  وعليكم الّسالم ورمحة اهللا وبركاته الشيخ :

  أبو ليلى : شيخنا يف مشائخ هي يّلي بتخّرب الّدنيا

  أيوة الشيخ :

  أبوه إنّه مات وإجاه باملنام  ... السائل :

  . (( أضغاث أحالم وما نحن بتأويل األحالم بعالمين )) الشيخ :

ما حلمت فيه إال مرّة واحدة ، بس يف ناس من العائلة يقولوا إم  أنا من يوم توّىف الوالد ، حلّد اآلن السائل :

  حلموا به كذا وكذا وكذا .

  سبحان اهللا . الشيخ :



أنا متعّود يعين من سنيني ملا بآجي أنام  باقرأ قرآن ، يعين مّدة طويلة وأنا بقرأ فمن أجل هيك ما حبلم  السائل :

.  

  كويس .  الشيخ :

  احدة .بس حلمت مرة و  السائل :

على كّل حال ، القاعدة بالّنسبة لألحالم أّن املسلم إذا رأى شيئا يكربه وحيزنه ، سواء كان متعّلقا بأبيه  الشيخ :

، أو أخيه ، أوصديقه أو حبيبه ، أو عدّوه ، أن يتفل عن يساره ثالثا ، ويستعيذ باهللا ، فإا لن تضره ، وإذا رأى 

  مل ناصح ، على عامل وناصح ، وهات بقي العامل ، وهات العامل الناصح ؟رؤيا فيها بشارة ، فيقّصها على عا

شفتم يقولوا باخلالء ، أنا أعرف من السنة أن سيدنا حممد عليه الصالة السالم ، كان خال وبعيد وقت  السائل :

  ما يصلوا العيد ، فهنا اجلوامع قريبة ، وما فيه خال بعيد ، فما رأيك ذا الشأن ؟

  ولك أن املساجد قريبة ، وإذا كانت قريبة املساجد ، يعين يصلوا يف املساجد !؟ق الشيخ :

  ال أعرف أيهما األفضل ؟ السائل :

األفضل بال شك يلي فعله الرسول عليه السالم ، الّرسول صّلى العيد فعال يف اخلالء ، لكن مش مثل ما  الشيخ :

  نة ؟تقول بعيد ، ال ، أنت ال بد أنك اعتمرت ورحت للمدي

  الو اهللا ما رحت . السائل :

  ما رحت ؟ الشيخ :

  كان من املفرتض الّسّنة هذه نروح بس لظروف  السائل :

خري , قصدي كنت أفرتض إن رحت إىل املدينة ، تشوف املسجد وتشوف مقربة البقيع هناك ، فمقربة  الشيخ :

، وذلك قريب من بيت الرسول عليه الّسالم ، البقيع قريبا منها ، بني املقربة وبني املسجد ، كان مصّلى العيد 

وبيته قريب من املسجد ، والّشاهد يف صالة العيد ، هو الربزو فيها من البنيان املسجد إىل العراء ويالحظ يف 

صالة العيد ، تسلسل الشارع احلكيم ، يف بعض األحكام الشرعية ، هناك يف كّل سنة أربعة اجتماعات 

الجتماعات  نسبة اجلماعة فيها ، قّلة وكثرة ، فأّول اجتماع يقّرره الشارع احلكيم ويأمر للمسلمني , ختتلف هذه ا

به هي صالة اجلماعة ، وثاين اجتماع صالة اجلمعة وثالث اجتماع صالة العيدين ، ورابع اجتماع  وآخر 

عّله يف العامل كّله ، االجتماعات كلها ، االجتماع يف جبل عرفات وذلك أكرب اجتماع يتحّقق للمسلمني ، بل ل

االجتماع األّول ، صالة اجلماعة ، تشرع يف كل مسجد حّي ، مسجد حّي حارة لكن ال يشرع أن يكون يف كّل 

حّي جامع , مسجد جامع , ال يشرع وإّمنا املسجد اجلامع بّده يكون جيمع عّدة حارات ، عّدة سّكان أحياء ، 



  ع دائرة من االجتماع األّول ، واضحة الصورة هذه ؟حّىت يكون هذا االجتماع هذا الثاين ، أوس

  واضح . السائل :

يأيت االجتماع  الثالث ، اجلماعات عادة يلي جيتمعوا يف املساجد ،و اجلماعات يّلي بيجتمعوا يف  الشيخ :

امع يوم اجلوامع يّلي تصّلى فيها اجلمعة هذه اجلماعة وهذه جتتمع يف صالة العيدين ، يف العراء ، أي مسجد اجل

اجلمعة ، جيتمع فيه عّدة حارات عّدة حمّالت ، أّما يف مصّلى العيد ، كل اجلماعات الذين جيتمعوا يف املساجد 

  اجلامعة الزم جيتمعوا فيها.

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته . السائل :

  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته ومغفرته الشيخ :

  ؟كيف حالك يا شيخ   السائل :

  أمحد اهللا و أشكره  الشيخ :

  كيف حالك مع العيد ؟  السائل :

  احلمد هللا . الشيخ :

  أنا أتكّلم من الّسعودية من رابغ . السائل :

  نسأل اهللا أن يتقّبل مّنا ومنكم . الشيخ :

  جزاك اهللا خري . السائل :

  و أنت صاحل ؟ الشيخ :

  نعم صاحل . السائل :

  كيف حال صاحل ؟  الشيخ :

  اهللا حيّييك ل :السائ

  طّيب ؟ الشيخ :

  كيف حالك أنت ياشيخ ؟  السائل :

  احلمد هللا خبري . الشيخ :

  واهللا مشتاقني لرؤياك . السائل :

  اهللا يبارك فيك الشيخ :

  اليوم أنا اّتصلت الّظهر وقالوا الّشيخ وقته بعد العشاء السائل :



  أي واهللا وهو كذلك فمعذرة . الشيخ :

  يك شيء إن شاء اهللاال ما عل السائل :

  أهال  الشيخ :

  وقع نظري على حديث السائل :

  نعم  الشيخ :

  موجود يف صحيح اجلامع ، ويف متام املّنة  فالكالم عليه يف صحيح اجلامع أنه صحيح السائل :

  أيوة الشيخ :

  و يف متام املّنة أنه ليس بصحيح . السائل :

  طيب شو رقمه يف الصحيح ؟ الشيخ :

  قمه يف الّصحيح تسعة اآلالف .ر  السائل :

  شو لفظ احلديث ؟ الشيخ :

   ( من بنى هللا مسجدا ، ولو كمفحص قطاة لبيضها ، بنى اهللا له بيتا في الجنة )احلديث  السائل :

  نعم ، ويف متام املّنة كم ؟ الشيخ :

  متام املّنة صفحة مائتان وتسعة ومثانني . السائل :

ح بالّنسبة للفظة لبيضها ، إنه لفظة البيض هي اّليت مل ترد يف تلك الطّرق أّما هنا يف أيوه متام املنة ، يوضّ  الشيخ :

  صحيح اجلامع ، فمعزو احلديث للّروض الّنضري كما ترى

  نعم السائل :

  فإن شاء اهللا أنا أرجع إىل الّروض الّنضري ، وتّتصل معي ألعطيك اجلواب النهائي . الشيخ :

  ن شاء اهللا .مىت أّتصل بك إ السائل :

  غدا إن شاء اهللا الشيخ :

  يف نفس الوقت . الشيخ :

  أيوة نفس الوقت جزاك اهللا خريا . السائل :

  وإيّاك الشيخ :

  واألخ حامد يبغي يعّيد عليك . السائل :

  أهال ومرحبا هاته . الشيخ :



  حامد : السالم عليكم .

  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته . الشيخ :

  حالك يا شيخ ؟ حامد : كيف

  احلمد هللا وأنت كيف حالك ؟ الشيخ :

  كل عام وأنت خبري .  السائل :

  ما تقول كل عام وأنتم خبري ألّن هذا ال أصل له يف الّسّنة ، وإمنّا قل تقّبل اهللا طاعتكم . الشيخ :

  حامد : جزاك اهللا خري ، وكيف حالك يا شيخ ؟

  أمحده وأشكره ، وأنت كيف صّحتك ؟ الشيخ :

  امد : زين واحلمد للخ .ح

  طيب . الشيخ :

  كيف صحتك إن شاء اهللا ؟  السائل :

  إن شاء اهللا أحسن من ذي قبل . الشيخ :

  حامد : احلمد هللا ، مىت ستأيت إلينا إن شاء اهللا ؟

علمية واهللا هذا علمه عند رّيب ، لعّل اهللا ييّسر لنا احلّج ، بيكون هذا فضل من اهللا ، لكن  األعمال ال الشيخ :

  اآلن ال يبدو أا تسمح يل إالّ أن ييّسرها اهللا عّز وجّل .

  حامد : إن شاء اهللا تتيّسر . 

  إن شاء اهللا . الشيخ :

كيف يعين هذا   ( من تحلم كاذبا كّلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين ، ولن يعقد بينها )حديث  السائل :

  يا شيخ ؟

  ا احلديث ؟ ما فهمت إيش سؤالك حولك هذ الشيخ :

  يعين كيف شرحه ما هو املعىن ؟ السائل :

املعىن يّلي بقول أنا أمس رأيت منام كذا وكذا وهو كاذب ، فحينئذ يكّلف يوم القيامة مبا هو مستحيل  الشيخ :

  ، وهو أن يربط بني حّبيت شعري هذا عند الفقهاء والعلماء امسه تعليق باحملال ، فهمتين ؟

  أيوه . السائل :

هذا هو املراد ، ولذلك فمن الكبائر أن يكذب اإلنسان على عينيه ، كما أنّه من الكبائر ، أن يكذب  خ :الشي



  على الّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم .

  هل املالئكة يرون ؟ السائل :

  كيف ؟الشيخ :

  املالئكة السائل :

  ما بال املالئكة ؟ الشيخ :

  ة ؟يرون ، يعين بين آدم يرى املالئك السائل :

  البشر هل يرون املالئكة ؟ الشيخ :

  أيوه . السائل :

آه ، أّما بصورم اّليت خلقهم اهللا ، فاجلواب ال ، أّما بصورة يتشّبهون ا فبال ، وقد رأى دحية الكليب  الشيخ :

من غريها جربيل عليه الّصالة والّسالم ، عفوا قد رؤي جربيل يف صورة دحية الكليب من عائشة رضي اهللا عنها ، و 

  أما أن يرى جربيل على صورته ، فلم يكن ذلك ألحد ، إّال للّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم واضح اجلواب .

  واضح . وجزاك اهللا خريا . السائل :

  سالمي جلميع اإلخوان . الشيخ :

  حامد : جزاك اهللا خريا ، أنا التقيت والشيخ حممد البّنا .

  يف جّدة . الشيخ :

  معتكف معنا يف مّكة . حامد : ال كان

  يف احلرم املكي ، هنيئا لكم . الشيخ :

  حامد : دعواتك يا شيخ .

  أنتم ادعوا يل بارك اهللا فيكم . الشيخ :

  حامد : اهللا يطّول لنا يف عمرك إن شاء اهللا .

  اهللا حيفظك يا أخي . الشيخ :

  حامد : إن شاء اهللا نشوفك .

  .إن شاء اهللا نراكم أنتم خبري  الشيخ :

  حامد : إن شاء اهللا , جزاك اهللا خريا

  وإيّاك الشيخ :



  حامد : والّسالم عليكم .

  وعليكم الّسالم ورمحة اهللا وبركاته . الشيخ :

  إيش قلت ؟ الشيخ :

  أبو ليلى : شيخنا خبصوص احلديث جربيل عليه السالم له سّت مائة جناح صحيح هذا ؟ 

  أي نعم . الشيخ :

  أبو ليلى : اهللا أكرب .

  أي نعم . الشيخ :


